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Breve histórico sobre potenciais elétricos em nervos e músculos, parte 1 
 

O começo da eletrofisiologia ocorreu no século XVIII como consequência dos 

estudos sobre eletricidade. Naquela época, a investigação experimental da 

eletricidade estava praticamente restrita ao estudo de faíscas elétricas. Muitas 

observações empíricas mostravam que faíscas elétricas provocam contrações 

musculares e isso levou alguns cientistas a especular que talvez a eletricidade 

fosse importante para o funcionamento do sistema nervoso.  

 

A hipótese dominante na época, no entanto, era a proposta pelo filósofo francês 

René Descartes (1596-1650) no século XVII segundo a qual os nervos conduzem 

um fluido vital composto por partículas produzidas no coração.  

 

Por volta de 1780, o médico italiano e professor da Universidade de Bolonha 

Luigi Galvani (1737-1798) começou a estudar o problema. Ele desenvolveu a 

montagem experimental denominada de “sapo preparado”, que consistia na 

parte inferior do corpo de um sapo sem a pele com a medula espinhal e os nervos 

que controlam o movimento das pernas expostos (figura a seguir). 

 

 

 

 

 

 



5910179 – Biofísica I – Turma de Biologia – FFCLRP – USP – Prof. Antônio Roque 
História 1 

 2 

 

FIG. 4. The emergence of the concept in the late 18th century that electricity is conducted by nerves. (A) Two early Leyden jars in the collection from the
Boerhaave Museum, Leyden. (Photograph by courtesy of the Boerhaave Museum). (B) Galvani’s sketch of his preparation of inverted flasks containing

 
 

 

Galvani testou diferentes maneiras de estimular a preparação eletricamente e 

descobriu que faíscas provocadas por diversos tipos de geradores “artificiais” de 

eletricidade (isto é, feitos pelo ser humano), como máquinas eletrostáticas e 

garrafas de Leyden, eram efetivas em provocar contrações dos músculos do sapo. 
 

Após isso, Galvani passou a estudar os efeitos da eletricidade “natural” na 

atmosfera, que tinha acabado de ser descoberta pelo cientista norte-americano 

Benjamin Franklin (1706-1790) em seus experimentos com papagaios. Galvani 

colocou um sapo preparado do lado de fora de sua casa em uma noite de 

tempestade e conectou o nervo do sapo a um fio metálico longo apontando para o 

céu (figura a seguir). 
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18). In further pursuing his studies, Galvani will eventually come
to the conclusion that this extremely mobile principle is itself
electrical, a specific form of electrical force generated in the
organism as a consequence of the life process.

ATMOSPHERIC AND ANIMAL ELECTRICITY
After assessing the most appropriate conditions for obtaining

contractions with various devices capable of producing electricity or
of accumulating it (e.g., electrical machines, Leyden jars, Franklin
magic squares, electrophorus), Galvani decided to investigate the
effects of natural atmospheric electricity. Prior to Galvani, the most
important practical achievement of electrical science in the 18th
century had been indeed the demonstration, given by Benjamin
Franklin in 1750, that thunder and lightning were produced by the
discharge of a natural electricity present in the atmosphere [30].
Galvani, therefore, set up the study of the effect of natural electricity
in a stormy evening. He connected the frog nerve to a long metallic

wire pointing toward the sky, in the highest place of his house and
“. . . in correspondence of four thunders, contractions not small oc-
curred in all muscles of the limbs, and, as a consequence, not small
hops and movements of the limbs. These occurred just at the moment
of the lightnings; they occurred well before the thunders when they
were produced as a consequence of these ones.” (Fig. 3).
The next step was to investigate whether, besides the violent

electricity of the storm, the natural electricity present in the atmo-
sphere of a calm day could succeed in evoking contractions. He
prepared the frogs “in the usual way” and hung them up on the iron
railing of the balcony of his house in a clear and calm day (September
20, 1786) and waited. But nothing happened for a long time. Finally
“tired of the vain waiting” he came near the railing and started
manipulating the frogs. To his great surprise, the contractions ap-
peared when he pushed and pressed, toward the iron bars of the
railing, the metallic hooks inserted into the frog spinal cord.3 The
contractions bore no relation with the atmospheric events, however,

3 The same experiment is described in the 1791 Commentarius and in a unpublished memoir, also in Latin, written in 1786. As pointed out long ago by
Silvestro Gherardi [35], there is an important difference between the two descriptions: in the 1786 memoir, the hook inserted in the spinal cord is apparently
made of iron (ferreo uncino) and, therefore, of the same metal of the balcony railings (feriata according a word created by Galvani from the Latin word
ferrum, iron). In the later writing the hooks appear to be made of bronze (uncis aereis) and, therefore, of a metal different from that of the railings (ferreis
cancellis). It is probable that in the time elapsed between the two writings, Galvani became aware of the stronger power of dissimilar metals in evoking
contractions and, therefore, changed the description of this experiment as to such critical detail.

FIG. 3. Plate II of the Commentarius (1791 edition): The experiment with the stormy atmospheric electricity.
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O experimento foi um sucesso e demonstrou que a eletricidade natural da 

atmosfera também pode provocar contrações das pernas do sapo.  

 

O mais interessante, porém, aconteceu quando Galvani repetiu seu experimento 

em um dia calmo sem tempestade para testar se a eletricidade atmosférica de um 

dia normal seria capaz de mover as pernas do sapo.  

 

Ele preparou o sapo da maneira usual, inserindo um gancho de bronze na medula 

espinhal do sapo preso a um fio de ferro que era amarrado ao gradil de ferro da 

sacada da sua casa. Após longa espera em que nada aconteceu, Galvani começou 

a manipular sua preparação e notou que as pernas do sapo se moviam quando ele 

empurrava o gancho de bronze (e a medula espinhal) em direção ao fio de ferro.  
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Galvani repetiu esse experimento dentro de casa, em um quarto fechado, usando 

uma mesa de ferro no lugar do gradil e observou o mesmo fenômeno. Ele 

concluiu, portanto, que a contração das pernas do sapo não necessitava de 

eletricidade atmosférica. 
 

Após vários experimentos, Galvani mostrou que para obter contrações basta 

conectar os nervos expostos do sapo aos músculos da perna com algum condutor 

metálico (as contrações não ocorriam quando se usavam materiais isolantes).  O 

esquema está mostrado na figura da página 1, onde o arco que liga o nervo à 

perna do sapo é feito de um material condutor. 

 

Com base em suas descobertas, Galvani concluiu que o tecido dos animais possui 

alguma forma de eletricidade intrínseca e que a conexão do nervo ao músculo 

por um material condutor produz as contrações por permitir a condução dessa 

eletricidade intrínseca.  

 

Em 1791 Galvani publicou seus resultados e denominou a eletricidade intrínseca 

de eletricidade animal. 

 

O físico italiano e professor da Universidade de Pavia Alessandro Volta (1745-

1827) leu o trabalho de Galvani e se entusiasmou com a ideia de eletricidade 

animal. Volta já vinha trabalhando com experimentos em eletricidade há alguns 

anos e, em 1792, rapidamente repetiu os experimentos de Galvani e observou os 

mesmos fenômenos. 
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Volta, porém, prestou atenção a um detalhe dos experimentos de Galvani para o 

qual o próprio Galvani não parece ter dado muita atenção: as contrações eram 

provocadas de maneira muito mais eficiente quando dois metais diferentes eram 

usados na preparação. Mesmo quando o nervo exposto do sapo era conectado 

diretamente ao músculo por um arco metálico, as contrações eram muito mais 

facilmente provocadas por um arco formado por dois metais diferentes do que por 

um arco feito de um único metal.  

 

A partir dessa constatação, Volta passou a acreditar que não existia a eletricidade 

animal de que Galvani falava e o que provocava as contrações da perna do sapo 

era a eletricidade produzida pelos dois metais diferentes. 

 

Um dos argumentos de Volta era o de que quando dois metais diferentes são 

colocados na língua sentimos o mesmo gosto ácido produzido por um estímulo 

elétrico fraco aplicado na mesma parte da língua.  
 

 

Argumentos como esse levaram Volta a concluir que a “eletricidade animal” de 

Galvani era apenas eletricidade gerada pela umidificação de metais diferentes e 

que o tecido animal não possuía eletricidade. 
 

 

Sabemos hoje que Volta estava (1) certo ao dizer que não existe uma “eletricidade 

animal”, mas apenas eletricidade; mas estava (2) errado ao afirmar que o tecido 

biológico não é eletricamente ativo. 
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Logo após as observações de Volta, Galvani contra argumentou que não era 

necessário unir o nervo ao músculo do sapo por um fio feito de dois metais 

diferentes, mas que um fio monometálico era suficiente para provocar uma 

contração.  

 

Ele foi ainda mais além e, em 1794, realizou um experimento publicado 

anonimamente em que mostrava que uma contração pode ocorrer colocando-se a 

ponta cortada de um nervo do sapo diretamente em contato com o músculo, sem 

necessidade de metais intermediários (veja a Figura A abaixo). 

 

visualized in the Leyden jar image. It appeared indeed impossible
to force the movement of the intrinsic electrical fluid from the
inside of the muscle to the outside by the way of the nerve, if nerve
and muscle were not to be connected together (in order to avoid the
contact between dissimilar bodies). Galvani, however, convinced
of the importance of providing new facts in scientific controver-
sies, sought an experimental design capable of facing even the new
objections of his competitor, and succeeded in doing this in an
experiment published in 1797, an experiment that has been con-
sidered as “the most capital experiment of electrophysiology” [26],
the real foundation of this new science.
Galvani separated and prepared the two legs of a frog with their

respective sciatic nerves sectioned near their emergence from the
vertebral canal, and placed them somewhat apart. With a glass rod,
he then moved the nerve corresponding to one of the legs so that
it came to touch in two different points the other nerve, bent to
form a small arc. If care was taken during the manipulation, so that
one of the parts of the first nerve used to establish the contact was
its cut mouth, then the contraction appeared in the first leg and,
frequently, also in the second one ([33] pp. 322–323; Fig. 5B).
Without any doubt this experiment appeared, in principle,

capable to face any possible criticism from Volta’s side, because it
did not involve any contact between dissimilar bodies. The tissues
coming into contact were indeed those of two corresponding
nerves of the same frog. One could expect that this experiment
would convince the scholar of Pavia, as well as Galvani’s other
opposers, because of its intrinsic “truthfulness,” because of the
obvious self-evidence of the demonstrated fact. But, even in sci-
ence, nothing is so self-evident to obtain general acceptance in a
simple and undisputed way. In the circumstances of the contro-
versy on animal electricity, the “crucial experiment” did not suc-
ceed in convincing Volta and his followers, and it passed by,
practically unnoticed by the scientific community.
At the moment in which Galvani made his “decisive” experi-

ment in support of animal electricity, Volta, on his side, was
providing a similarly “decisive” evidence to support the power of
metals in generating artificial electricity. Volta was well aware of
the necessity of obtaining an objective physical measure of “me-
tallic electricity” without having recourse to the animal prepara-
tion, in order to avoid any possible criticism from Galvani’s side.
However, the initial experiments he made by using the most
sensitive electrometers and electroscopes were unsuccessful. Volta
supposed that this was due to the extremely small quantity of
electrical force generated in the contact between two metals. He
tried several experimental arrangements, and finally succeeded in

achieving his goal. The tiny electricity generated upon the contact
between a silver and zinc lamina was made capable to cause the
movement of the indicators of his condenser electroscope, which
consisted of a sensitive electroscope associated with a capacitor.
The trick was to first transfer metal electricity to one dish of the
capacitor, which was, thereafter, separated from the other dish.
The separation, by causing a reduction of the electrical capacity of
the condenser, led to an increase of the electrical potential (to be
later called voltage), therefore, making the potential detectable by
the electroscope. A similar principle underlay other experimental
procedures used by Volta to reveal the tiny quantity of electricity
produced by a bimetallic contact ([107] pp. 420, 435–436).
From this moment, Volta directed all his experimental effort to

generate, from the arrangement of metal plates, a substantial
quantity of electricity, comparable to that produced by electrical
machines. In order to multiply the electrical force generated by a
single bimetallic contact, he decided to arrange, in a stack-like
fashion, several disks of two dissimilar metals in an alternating
fashion ([108] pp. 224–225). In the beginning, however, he did not
achieve any positive result by this method. Eventually Volta in-
terposed, between the alternating couples of dissimilar metal
pieces, disks of paper “moistened with water or better with a salt
solution,” and the long-sought dream was finally achieved. This
was the invention of the electrical battery. The invention was
communicated in a letter addressed on 20 March 1800 to the
secretary of the Royal Society of London, of which Volta was
fellow since 1791 ([107] pp. 565–587).
The immense success of this invention, and the increased

scientific authority it gave to Volta, explain why the studies on
animal electricity were confined, henceforth, to a small group of
Galvani’s followers and were, afterwards, practically abandoned
for about three decades. Galvani had died on 4 December 1798,
two centuries ago, in poor conditions after having been deprived of
his professorship by the Napoleonic authorities who ruled in the
North of Italy at the time. This was due to Galvani’s refusal to
accept the principles of the new political system, principles that
Galvani considered in contrast with his religious faith. Napoleon,
on the other hand, sanctioned in a particularly splendid way the
success of Volta by attending personally the demonstration that the
scholar of Pavia gave of his invention in Paris in 1801.
The electrical battery, which belongs to the history of physics

rather than of biology. However, in this context, it is interesting to
note that this device, lately named Voltaic “pilière” or “pile” in
France, was referred to by Volta, in his initial communication to
the Royal Society, as an “artificial electrical organ,” the physical
equivalent of the electrical organ of Torpedo and the electric eel
([107] p. 566). The electrical organ of fish, with its stack-like
arrangement of modular elements, was indeed the mental image
that guided Volta in assembling, as he did, the elements of his
battery. It is also likely that, at least in part, Volta derived from the
fish organ the idea of interposing human disks between the metal-
lic elements, which resulted to be the veritable atout in the effort
to build up the new electrical machine. Although recognizing that
salt solutions (or other types of solutions) were more effective than
simple water for moistening the paper disks interposed between
the metallic elements, Volta considered the humid disks only as a
peculiar type of conductor. He was completely unaware that his
battery was in fact transforming the chemical energy of these
solutions into electric energy, and that the presence of solutes of a
particular species was, therefore, a fundamental constituent of his
device. Convinced of the pure metallic origin of electricity in the
battery, Volta assumed that, in principle, his device could promote
an inexhaustible circulation of the electric fluid, a kind of motus
perpetuus ([107] p. 576).
The 18th century, therefore, ended with the apparent triumph

FIG. 5. Galvani experiments of the contraction without metals. (A) The
1794 experiment: when the surface of section of the nerve touches the
muscle the leg contracts; (B) the 1797 experiment: when the surface of
section of the right sciatic nerve touches the intact surface of the left sciatic
nerve, both legs contract. (modified from [99]).
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Volta não se abalou com esse experimento e argumentou que a corrente elétrica 

gerada para mover a perna do sapo vinha do contato entre dois condutores 

diferentes, no caso o nervo e o músculo do sapo.  
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O debate entre Galvani e Volta se intensificava e, em 1797, Galvani publicou o 

resultado de outro experimento (Figura B acima) em que mostrava que 

colocando-se a ponta cortada do nervo de um sapo em contato com um nervo de 

outro sapo e a ponto cortada do nervo do segundo sapo em contato com o nervo 

do primeiro sapo, as duas pernas sofriam contrações. 

 

Volta aparentemente ignorou o resultado de Galvani. Naquela época ele já tinha 

descartado completamente a ideia de eletricidade animal e estava mais interessado 

em provar seu conceito de que metais diferentes postos em contato geram 

eletricidade.  

 

Volta construiu um aparato feito por múltiplos discos de zinco, cobre e cartolina 

umedecida empilhados uns sobre os outros em séries alternadas. Esse 

equipamento realmente funcionou (foi a primeira pilha elétrica) e Volta 

comunicou seu invento em uma carta à Royal Society de Londres em 1800, à qual 

tinha se afiliado em 1791. 

 

Procure na internet informações sobre a pilha voltaica (voltaic pile em inglês). 

Por exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=edMN7P5oCaY. 

 

Para uma visualização dos experimentos de Galvani: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw2jO0oEkT0 

https://www.youtube.com/watch?v=GH5O9mg_KJc 
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O enorme sucesso da pilha elétrica de Volta e a influência que Volta passou a ter 

por causa de sua invenção praticamente paralisaram as pesquisas sobre 

eletricidade em animais por cerca de 30 anos. 

 

O próximo passo importante em nossa história foi dado em 1828 pelo físico 

italiano Leopoldo Nobili (1787-1835), que trabalhava no Museu de Física e 

História Natural de Florença.  

 

Nobili adaptou o primeiro tipo de galvanômetro, inventado pelo físico e químico 

alemão Johann Schweigger (1779-1857) em 18201, para que ele fosse insensível 

ao campo magnético terrestre e o denominou galvanômetro astático.  

 

Para ver um galvanômetro em funcionamento:  

https://www.youtube.com/watch?v=3k5QkWFg8FQ 

https://www.youtube.com/watch?v=9-l04iP5zwU 

 

Nobili usou seu galvanômetro astático para realizar a primeira medida da corrente 

elétrica entre a parte cortada e a parte intacta do músculo da perna de um sapo 

preparado à maneira de Galvani. 
 

Nobili denominou a corrente medida de corrente intrínseca, mas hoje em dia ela é 

chamada de corrente de injúria (veja a figura a seguir). 
 

                                                
1 O nome galvanômetro foi dado por Schweigger em homenagem a Galvani. 
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The discovery of the action 
potential 

Stephen M. Schuetze 

Beginning in the early eighteenth century, biologists and physicists alike strove to f ind  
a link between electricity and nervous function. Luigi  Galvani took the first step by 
demonstrating the presence o f  electricity in animal tissues. Over  the next half-century, 
others went on to show that nerve and muscle tissues generate electrical transients that 
accompany excitation, but the lack o f  sensitive instruments hampered these studies. 
Julius Bernstein, with the help o f  Emi l  du Bois-Reymond,  f o u n d  a way to overcome 
these technical limitations and in about  1865 made the first  recordings o f  the time 
course o f  the action potential. 

This paper reviews briefly how the first 
recordings of the action potential were 
made, focusing on work done in the 
mid-1860s by the pioneering physiologist, 
Julius Bernstein 1. Despite severe technical 
limitations, Bernstein determined the time 
course of the action potential, measured its 
conduction velocity, and demonstrated its 
overshoot. In order to put these experi- 
ments into perspective, I will fur.st outline 
what was known about animal electricity 
when Bernstein started his work. 

The birth of electrophysiology took place 
during the eighteenth century as an offshoot 
of studies on electricity 3,+, ~s. At that time, a 
spark was the only fully accepted assay for 
electricity. Not surprisingly, many empiri- 
cal observations showed that electrical 
sparks elicit muscular contractions. Indeed, 
many therapists administered shocks to the 
infLrrn to make lame limbs move again 3.''. 

These observations led to speculation 
that electricity might he important in the 
operation of the nervous system ~. Most 
thinkers of the day, however, still believed 
that the nervous system operated via the 
movement of nervous fluids or ethers. In 
addition, some noted that the most striking 
similarity between electricity and the nerv- 
ous principle was that very little was known 
about either. As a result, the connection 
between electricity and nervous function 
was not explored until the end of the 
century. 

Luigi Galvani, a Bolognese physiolo- 
gist, took up the problem around 1780 0gef. 
8). He developed the 'prepared frog', 
which consisted of the skinned lower limbs, 
the attached nerves, and occasionally also a 
portion of the spinal column. Doing count- 
less experiments, Galvani tested every con- 
ceivable way of stimulating the preparation 
electrically. He found that both direct 

stimuli and sparks jumping over various 
distances were effective; discharges pro- 
duced by both electrostatic machines and 
Leyden jars were effective; and stimuli deli- 
vered using all sorts of electrical conductors 
were effective. Having exhausted this line 
of experimentation based on 'artificial' 
(man-made) electricity, Galvani undertook 
to study the effects of 'natural' electricity. 

Natural electricity in the atmosphere had 
been discovered not long before by Benja- 
min FranklinL In 1750, Franklin wrote to 
the Royal Society proposing that buildings 
might be protected from electrical storms 
by putting sharp rods, connected to the 
earth, on the buildings' peaks. The rods 
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Fig. 1. Origin of  the injury current. (A) When an 
axon or muscle fiber is cut, the damaged end forms 
a leaky, non-specific seal. Bec~e  of  the inside 
negative membrane potential, there is a net move- 
ment of  positive charge through the damaged region 
into the cell (a). This partially depolarizes the cell, 
generating an outward current at distal points (b). 
The re~trn path is along the outside of  the fiber (c). 
OB) When a peripheral nerve or whole muscle is cut, 
the injury currents of  the individual fibers sum. The 
net muscle or nerve current is large enough to be 
detected with a galvanometer. 

& 1983, Elsevier Science Publishers B .V,  Amsterdam 0378 - 5912/83/$01.00 
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would then conduct the atmospheric elec- 
tricity away from the buildings before it did 
damage. The Royal Society refused to pub- 
lish the letter, citing the lack of evidence 
showing that lightning was, In fact, electri- 
cal. This led to Franklin's famous kite- 
flying experiment. By flying a kite during a 
storm, Franklin showed that he could tap 
electricity from the clouds that was indi~ 
tinguishabte from artificial electricity. 

Franklin's discovery generated enorm- 
ous excitement throughout the western 
world. The Royal Society not only pub- 
lished the work, but even awarded Franklin 
its Copley Medal. Galvani could hardly 
have escaped notice of Franklin's discov- 
ery, since an Italian translation was pub- 
lished in 1774 (Ref. 5). Given the com- 
bination of Galvani's desire to explore 
every means of stimulating muscle and the 
fame surrounding Franklin's discovery, 
Galvani's next experiment was inevitable. 
In the face of an approaching storm, Gal- 
vani hung a prepared frog from his railing 
outside, and connected it to a long wire set 
up to capture atmospheric electricity 8. As 
one would expect, the experiment was a 
success: atmospheric electricity was as 
effective as artificial electricity in stimula- 
ting the muscle. Upon repeating the experi- 
ment, however, Galvani was astounded to 
find that he did not need atmospheric elec- 
tricity. Suspended from an iron railing on 
brass hooks, the muscle twitched whenever 
the assembly was jostled. Furthermore, the 
same procedure worked indoors. Knowing 
of no other source of electricity that might 
have stimulated the muscle, Galvani con- 
eluded that the stimulus must have come 
from the tissue itself. He considered this a 
manifestation of animal electricity. 

Alessandro Volta, a physicist working in 
Pavia, learned of Galvani's work in 1791 
and was astonished by the findings 3,m'14. 
Already a pre-eminent investigator of elec- 
trical phenomena, Volta began his experi- 
ments on animal electricity in 1792. Within 
weeks he confirmed Galvani's main results, 
and his initial scepticism became fanati- 
cism. 

A key finding, also reported by Galvani, 
was that a nerve-muscle preparation stimu- 
lated itself effectively only when contacted 
by two dissimilar metals. Although this 
observation did not concern Galvani, it 
troubled Volta. Like others before him, 
Volta had noted that placing two dissimilar 
metals on his tongue generated the same 
sourish taste as that elicited by a weak elec- 
trical stimulus delivered to the same spot. 
After exploring this further, Volta declared 
that Galvani's 'animal electricity' was in 
fact electricity generated by the wetting of 
dissimilar metals and not a force generated 
by the tissue itselP 4. 

 
 

A corrente de injúria, como ela é chamada atualmente, é a corrente elétrica entre 

a parte intacta do nervo ou músculo e a parte cortada (injuriada) do nervo ou 

músculo.  

 

A Figura A acima ilustra a origem da corrente de injúria (como ela é interpretada 

atualmente). A parte cortada do axônio de uma célula ou de uma fibra muscular 

está exposta ao meio e possui resistência elétrica menor do que no caso intacto.  
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Como o potencial no interior é negativo em relação ao exterior, ocorre um 

movimento líquido de cargas positivas através da superfície exposta de baixa 

resistência para dentro da célula (indicada por a na figura). Essa corrente 

despolariza parcialmente o interior da célula, gerando uma corrente para fora 

dela em regiões distantes (b). O retorno das cargas se dá pelo meio externo à 

célula (c), podendo ser medido como uma corrente.  

 

Quando um nervo ou músculo é cortado, as correntes de injúria das fibras 

individuais se somam (Figura B) e a corrente líquida entre a parte intacta do 

tecido e a parte cortada é forte o suficiente para ser medida com um 

galvanômetro.  

 

Curiosamente, Nobili interpretou a corrente de injúria como devida a um efeito 

termoelétrico causado pelo resfriamento desigual entre a parte cortada e a parte 

intacta do músculo produzido por evaporação, ao invés de devida a um fenômeno 

biológico intrínseco.  

 

A interpretação correta de que a corrente de injúria é gerada pelo próprio músculo 

do animal só foi dada pelo físico italiano Carlo Matteucci (1811-1868), 

professor na Universidade de Pisa, quando ele repetiu o experimento de Nobili 

em 1838. 
 

Matteucci foi além e conseguiu provar a origem biológica da corrente de injúria.  
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Para tal, ele desenvolveu uma preparação experimental em que várias coxas de 

sapo cortadas são arranjadas em série de maneira que a superfície intacta de uma 

coxa fique em contato com a superfície cortada da seguinte (figura abaixo). 

 

muscle was indeed an expression of a difference of potential
between the internal and the external compartments of the muscle
fibers, because the lesion of the plasma membrane creates a path of
smaller resistance to the interior of muscle fibers (although this
was only recognized many years later with the development of
Bernstein’s membrane theory) [13].
The observation that the biological current measured by Mat-

teucci disappears during muscle tetanus later prompted the studies
of Emile du Bois-Reymond and his collaborators in this field [26].
Another of Matteucci’s discoveries seminal for the development of
modern electrophysiology was that of the “induced-twitch” phe-
nomenon first described in 1842. Two frogs are prepared in Gal-
vani’s way. The leg nerves of a frog are laid down on the intact
muscle surface of another frog. When a contraction is elicited in
this second frog by some stimulus (electrical or mechanical), a
contraction also appears in the first frog [85]. This induced-con-
traction was shown by Matteucci not to depend on any mechanical
artifact, but, at least initially, it was considered as the expression of
an electrical influence of a contracting muscle of one frog on the
nerve of the other frog ([83], p. 134).

The German School: du Bois-Reymond and Von Helmholtz

After Matteucci, the study of the electrical phenomena involved
in nerve and muscle excitation was taken over by Emile du
Bois-Reymond, who initially confirmed Matteucci’s findings [26].
Moreover, du Bois-Reymond succeeded in measuring with a gal-
vanometer the electrical events associated with nerve excitation.
The electrical phenomenon accompanying the excitation of muscle
and nerve will be referred to by du Bois-Reymond as to the
“negative Schwankung” (“the negative variation”). Its discovery
represents the first instrumental recording of what were to be
called “action current” and “action potential.” The term “negative”
described two related aspects of these electrical responses. “Neg-
ative” meaning “diminution” was used to indicate that the differ-
ence of potential between an intact and an injured surface de-

creased (or vanished) when the excitation flowed along the intact
tissue. It also meant that, during excitation, the outer membrane
surface of the nerve and muscle became negative with respect to a
distant inactive region.
The other fundamental event in the 19th century was the

measurement carried out in 1850 of the speed of propagation of the
nervous signal. This appeared to be not simply a technical achieve-
ment, because the mere possibility of obtaining it seemed to
contradict the expectations of the science of the time. The great
physiologist of Berlin, Johannes Müller, was convinced that the
“nervous principle” should be somewhat akin to light (“an impon-
derable fluid or a mechanical undulation”) and it should, therefore,
propagate along nerve fibers at an extremely high speed. Conse-
quently, he stated in 1844 that any attempt to measure the time
necessary for the propagation of nervous signal along a nerve trunk
of limited size was doomed to failure [“Probably we will never
have the means to measure the speed of the nervous action, since
we lack, in order to establish comparisons, these immense dis-
tances whereby we can calculate the speed of light, which, under
this respect, has some relation with it (i.e., with the nervous
action)”] ([88] p. 581).
However, a few years after Müller’s statement, one of the most

brilliant of Müller’s disciples, Hermann von Helmholtz, taking
advantage of a simple nerve–muscular preparation and of rather
simple experimental devices, succeeded in measuring the time
required for the nerve signal to propagate a short distance. In 1850
von Helmholtz used a method derived from the “ballistic” proce-
dures employed in artillery for determining the speed of cannon
balls or bullets. He measured the duration of the interval elapsing
from the application of an electric shock to the nerve until the
mechanical response of the muscle. To this purpose he used an
apparatus in which the muscle contraction directly interrupted the
flow of a current initiated by the application of the stimulus to a
given point of the nerve. He then stimulated a point of the nerve
closer to the muscle and noticed that the measured interval in-

in a scientific journal of Come, [107] p. 555): “Galvani on the contrary neither has demonstrated in any way the hypothetical animal electricity in his
experiments (on the other hand very beautiful, and surprising), i.e. that electricity, which he pretends to be moved by some vital force or organic function;
nor he has succeeded in making it manifest to the electrometer; nor I think he will ever succeed.”

FIG. 6. «Pile» of half-thighs of frogs used by Matteucci to show that the current measured from muscles was not generated by the contact between the
metal of the galvanometer electrodes and the animal tissue. The intensity of measured current increased in proportion of the number of the half-thighs
composing the pile, whereas the number of metal-to-tissue contacts did remain constant. (From [83]).

LUIGI GALVANI AND ANIMAL ELECTRICITY 391

 
 

A deflexão do ponteiro do galvanômetro aumentava em proporção ao 

número de coxas na “pilha biológica” embora o número de contatos entre 

metais e tecido (para medir a corrente com o galvanômetro) permanecesse 

constante (um terminal na última extremidade cortada e o outro na primeira 

superfície intacta). Portanto, a corrente medida era devida aos músculos cortados 

e não aos metais colocados em contato com os músculos.   

 

A observação mais importante de Matteucci foi a de que a corrente entre a parte 

intacta do músculo e a extremidade cortada diminui durante o tétano muscular 

causado por estricnina.  

 

Sabemos hoje que isso acontece porque o que produz a corrente de injúria é a 

diferença de potencial entre o interior e o exterior da célula (potencial de 

repouso).  
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Durante o tétano muscular ocorre uma sequência rápida de potenciais de ação que 

se propagam pela célula e a mantém despolarizada, diminuindo a corrente que sai 

da célula.  

 

Os resultados de Matteucci chamaram a atenção do fisiologista alemão Johannes 

Müller (1801-1858), professor da Universidade Humboldt em Berlim e um dos 

mais importantes fisiologistas e anatomistas do século XIX. Em 1841, Müller 

pediu ao seu assistente Emil du Bois-Reymond (1818-1896), um médico e 

fisiologista alemão de ascendência franco-suíça, que estudasse o trabalho de 

Matteucci e tentasse reproduzir seus experimentos. 

 

du Bois-Reymond conseguiu não só reproduzir e confirmar os experimentos de 

Matteucci com músculos, mas também, como trabalhava com instrumentos mais 

precisos, os estendeu para nervos isolados. Além disso, em 1843, du Bois-

Reymond mostrou que a diminuição da corrente de injúria durante o tétano podia 

ser produzida diretamente por estimulação elétrica do músculo ou nervo, sem 

necessidade do uso de estricnina. 

 

Os resultados de du Bois-Reymond permitiram que ele desenvolvesse uma 

concepção mais clara sobre a natureza da transmissão nervosa. Ela seria de 

natureza elétrica (sem necessidade de postular uma eletricidade animal diferente 

da eletricidade usual) e a estimulação da parte exposta de um nervo (ou músculo) 

provocaria a propagação de um estímulo elétrico ao longo do nervo (ou 

músculo), que seria acompanhada pela redução na corrente de injúria.  
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A redução da corrente de injúria implica que a diferença de potencial entre as 

superfícies externas da parte cortada do nervo (ou músculo) e da parte intacta, 

denominada potencial de injúria, diminui (veja a figura a seguir). 

 

 
 

A figura acima ilustra um pedaço de nervo (poderia ser de músculo também) 

cortado e as medidas de corrente e potencial de injúria. O voltímetro V mede a 

diferença de potencial entre a superfície externa do pedaço cortado e um ponto 

qualquer da sua superfície externa intacta. Este potencial é negativo, indicando 

que a corrente de injúria flui do ponto intacto para o pedaço cortado. Durante 

a estimulação elétrica repetitiva (tetânica) da extremidade cortada, observa-se 

uma redução na corrente e no potencial de injúria. 
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Embora du Bois-Reymond só pudesse medir potenciais externos, ele assumiu 

que a medida realizada na superfície cortada, por estar mais próxima do interior 

do nervo, revelava o que acontecia no interior do nervo. Como a corrente de 

injúria flui da parte intacta para a superfície cortada, du Bois-Reymond concluiu 

que o interior de uma fibra nervosa normal está a um potencial elétrico mais 

baixo do que o potencial elétrico do exterior (há uma diferença de voltagem 

entre o interior e o exterior do nervo e essa diferença é negativa).  

 

Essa suposição de du Bois-Reymond está correta e a diferença de potencial entre 

o interior e o exterior do nervo (ou de uma fibra muscular) é o que chamamos 

hoje em dia de potencial de repouso. 

 

du Bois-Reymond imaginou então que, associada à propagação do estímulo 

elétrico pelo interior do nervo (ou músculo), havia uma correspondente redução 

na corrente de injúria e na diferença de potencial entre o interior e o exterior do 

nervo de ponto para ponto ao longo do nervo (ou músculo).  

 

Essa ideia de uma diferença de potencial entre o interior e o exterior do nervo que 

se propaga pelo nervo conjuntamente com a propagação do estímulo nervoso foi a 

primeira concepção teórica sobre o que hoje se chama de potencial de ação. 

 

A concepção de du Bois-Reymond sobre a propagação nervosa estava 

essencialmente correta e ele é considerado atualmente como o descobridor do 

potencial de ação (mesmo sem tê-lo observado diretamente).  
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Em meados do século XIX, du Bois-Reymond declarou: “Se muito não me 

decepciono, obtive sucesso em concretizar o sonho centenário de físicos e 

fisiologistas, a saber, o de identificar o princípio nervoso com a eletricidade”. 

Certamente, du Bois-Reymond se referiu a Galvani quando falou de sonho 

centenário de físicos e fisiologistas. 

 

O motivo pelo qual du Bois-Reymond não conseguiu observar um potencial de 

ação é o seguinte: sabemos atualmente que durante o pico de um potencial de 

ação a corrente que passa de dentro para fora do nervo através de sua superfície 

intacta não converge para zero, mas ultrapassa o zero e, por um breve período 

transiente, muda de sentido (um fenômeno chamado de reversão de polaridade). 

 

Como o galvanômetro usado por du Bois-Reymond era muito lento para detectar 

essa breve reversão de polaridade, ele conseguia detectar apenas a redução da 

corrente de injúria para zero. Ele denominou essa redução de variação negativa. 

 

Muitos contemporâneos de du Bois-Reymond não acreditavam na sua hipótese de 

que a “variação negativa” estava associada ao sinal elétrico que se propaga pelo 

interior do nervo. Ele, então, imaginou que uma maneira de prová-la seria 

mostrando que a velocidade de propagação de um estímulo elétrico ao longo de 

um nervo era igual à velocidade de propagação da “variação negativa”. 
 

Isso impunha um sério problema, pois praticamente todos os fisiologistas da 

primeira metade do século XIX achavam que a velocidade de propagação de um 
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estímulo nervoso era virtualmente infinita e impossível de ser medida. O 

próprio Johannes Müller, professor de du Bois-Reymond, achava que o fenômeno 

de propagação do estímulo nervoso era parecido com o da propagação da luz.  

 

Em 1844, Müller escreveu: “Provavelmente nunca teremos os meios para medir a 

velocidade da ação nervosa, pois não possuímos, à guisa de comparação, essas 

imensas distâncias com as quais se pode calcular a velocidade da luz, que, aliás, 

possui alguma relação com ela (isto é, com a ação nervosa)”. 

 

Ironicamente, em 1849, apenas 5 anos após a declaração de Müller, outro de seus 

ex-alunos, o médico e físico alemão Hermann von Helmholtz (1821-1894), que 

na época iniciava sua carreira acadêmica na Universidade de Königsberg2, 

construiu um equipamento capaz de medir a velocidade de propagação de um 

estímulo nervoso.  

 

Helmholtz realizou várias medidas da velocidade de condução nervosa e os 

valores obtidos por ele estavam entre 25 e 45 m/s.   

 

 
 

O método usado por Helmholtz para medir a velocidade de propagação do 

impulso nervoso consistia em prender um músculo de perna de sapo com seu 

                                                
2 Helmholtz ficou em Königsberg, como professor de fisiologia, de 1849 a 1855. Depois ele foi para Bonn, 
onde trabalhou como professor de anatomia e fisiologia de 1855 a 1858. Em 1858 ele se transferiu para a 
Universidade de Heidelberg, como professor de fisiologia, onde permaneceu até 1871. Finalmente, em 1871 
Helmholtz transferiu-se para a Universidade Humboldt de Berlim onde ocupou a cátedra de professor de 
física até o fim de sua vida.  
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nervo exposto em um equipamento de tal forma que quando o nervo era 

estimulado em um ponto a contração do músculo levantava um peso suspenso por 

uma balança presa ao músculo por um dinamômetro (figura a seguir). 
 

FIG. 6. Identification of the action potential as the electrical means of conduction. (A) Carlo Matteucci (1811–1865) (From [13]). (B) Emil du Bois-Reymond
(1818–1896) (From [13]). (C) H. von Helmholtz (1821–1894) shown as a young man when he made his greatest contribution to the understanding of impulse
conduction in nerve (From [13]). (D) Schemata of du Bois-Reymond’s postulated method for transmission at the motor end plate (From [29]). (E) Helmholtz’s
apparatus for measuring the time course of muscle contraction and the propagation velocity of the nerve impulse. On the left, Figure 1 shows the entire apparatus;
on the right, Figure 2 shows the arrangement when the nerve w is attached and more than one point on the nerve can be stimulated (From [16,55]). (F) Helmholtz’s
muscle curve (From [16,55]).

106 BENNETT

 
 

O arranjo de Helmholtz era tal que quando o estímulo (um choque elétrico) fosse 

aplicado a um ponto do nervo uma corrente era simultaneamente iniciada em um 

fio e interrompida no instante em que o músculo levantasse o peso.  
 

Helmholtz usou um galvanômetro para medir essa corrente e, com um arranjo de 

espelhos, conseguiu medir o tempo pelo qual a agulha magnética do 
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galvanômetro permanecia desviada em relação ao repouso, isto é, o tempo de 

duração da corrente. O arranjo experimental era mantido dentro de um invólucro 

com umidade do ar enriquecida para que o músculo não secasse, de maneira que 

se podia usá-lo para fazer experimentos repetidos por três a quatro horas. 
 

 

Com esse arranjo, Helmholtz conseguia medir o tempo entre a aplicação do 

estímulo a um ponto do nervo e o início da contração do músculo. Aplicando 

estímulos em pontos diferentes do nervo, Helmholtz mostrou que, quanto mais 

perto da junção entre o nervo e o músculo o estímulo era aplicado, mais 

rapidamente o músculo se contraía.  

 

Portanto, aplicando estímulos em dois pontos diferentes do nervo, Helmholtz 

podia medir a velocidade de propagação do sinal nervoso entre esses dois pontos 

como a razão entre a distância entre esses dois pontos e a diferença entre os 

instantes de tempo em que o músculo se contraía nos dois casos. 

 

A medida da velocidade de propagação de um estímulo nervoso feita por 

Helmholtz foi um marco na história da ciência. Pela primeira vez era mostrado 

que um fenômeno até então imaginado como associado a entidades imateriais 

podia ser medido com precisão por instrumentos físicos.  

 

 
 

O espantoso, porém, era que o valor obtido por Helmholtz era muito baixo e isso 

lançava dúvidas sobre a hipótese de du Bois-Reymond de que a transmissão 
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nervosa era de natureza elétrica.  

 

O próprio Helmholtz, que era colega de du Bois-Reymond, comentou que seria 

necessário testar várias hipóteses sobre o processo físico responsável pela 

propagação da ação nervosa, incluindo processos similares “à condução do som 

no ar e meios elásticos ou à queima em um tubo cheio com uma mistura 

explosiva”.  

 

Para reestabelecer a confiança na identidade entre a ação nervosa e a eletricidade 

tornou-se, portanto, vital demonstrar a hipótese de du Bois-Reymond de que a 

“variação negativa” propagava-se pelo nervo a uma velocidade compatível com a 

que havia sido medida por Helmholtz. 

 

O próprio du Bois-Reymond tentou medir a velocidade de propagação da sua 

“variação negativa”, mas não obteve sucesso. Então, em 1860, ele passou o 

problema para seu aluno, o médico e fisiologista alemão Julius Bernstein (1839-

1917).  

 

Em 1864, após terminar seu doutorado com du Bois-Reymond, Bernstein foi 

trabalhar em Heidelberg como assistente de Helmholtz. Lá, Bernstein conseguiu 

provar que a “variação negativa” de du Bois-Reymond se propaga pelo nervo 

com a mesma velocidade de um estímulo nervoso.  
 

Para tal, Bernstein usou um equipamento desenvolvido por ele que foi chamado 

de reótomo diferencial.  
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O propósito do reótomo diferencial era não só medir a velocidade de propagação 

da “variação negativa”, mas também determinar a sua forma em função do tempo. 

O esquema da figura a seguir ilustra o funcionamento do reótomo diferencial. 

 

Julius Bernstein (1839–1917) 3

Fig. 1 J. Bernstein as Professor and Chair of Physiology at the University of Halle. Left Portrait taken ca. 1875 (Archiv, Humboldt-Universität
Berlin). Right Bernstein’s announcement of his public lectures and private lab courses, summer semester of 1882. Note that the lecture listed
under [1)] is entitled “Medical Physics” (Universitätsbibliothek Heidelberg: Heid. Hs. 2649,64)

Table 1 Brief chronology of Julius Bernstein’s academic career

Year Position

1858–1860 Medical studies at Universität Breslau (Silesia);
Bernstein’s mentor was the physiologist
Rudolf Heidenhain (1834–1897).

1860 Return to Berlin; training in electrophysiology
in Emil du Bois-Reymond’s laboratory.

1862 Doctoral dissertation on muscle physiology
of invertebrates.

1864 Postdoctoral position (“Assistant”) with
Hermann von Helmholtz in Heidelberg; development
of differential rheotome.

1865 University Lecturer (“Habilitation”, Dozent).
1869 “Ausserordentlicher Professor”, Universität Heidelberg.
1871 Interim Head of Physiology Department, Heidelberg,

after von Helmholtz assumed position as Chair of
Physics in Berlin.

1873–1911 Chair of Physiology at Martin-Luther-Universität,
Halle a.d. Saale, succeeding the renowned
neurophysiologist Friedrich Leopold Goltz
(1834–1902).

1890/1891 Rector Magnificus, Universität Halle.

Julius Bernstein’s cousin. In his biography of Aaron Bern-
stein, Schoeps (1992) provides an excellent introduction to
the intellectual and political history of mid-19th century Ber-
lin.

Aaron Bernstein supported his son’s interest in the natural
sciences. In fact, when still a young student at the Gymna-
sium, Julius often visited the laboratories of the Physiological
Institute at the University of Berlin – which was then directed
by du Bois-Reymond (1818–1896). After medical studies at
the University of Breslau (Silesia) he returned to Berlin and
earned a doctorate in medicine for work done on invertebrate
muscle physiology in du Bois’s laboratory. He then spent
seven formative years as an assistant to the renowned physi-
ologist and physicist Hermann von Helmholtz (1821–1894)
in Heidelberg.

Fig. 2 Differential rheotome (“time slicer”), principle of operation. The
cam on a turntable briefly closes a circuit for electrical stimulation and
subsequently a second circuit, in which a galvanometer records the
nerve or muscle activity (“negative variation”). The delay time between
stimulus and recording interval is set by adjusting the angle between
the two switches. The speed of the spinning wheel and the width of
the cam are set so that the galvanometer is connected to the recording
electrodes for only a fraction of a millisecond (adapted from Schuetze
1983)

Following another brief interlude in Berlin, Bernstein
(at the age of 34) was appointed Chair of Physiology and
Director of the Physiological Institute at the University of
Halle. The portrait shown in Fig. 1 was taken at about this
time. In 1881 he moved into a new institute building that
had been constructed and equipped according to his specific
requirements and wishes. He lectured on “Medical Physics”
and taught courses in physiology (Fig. 1, right). Bernstein
worked in Halle until his retirement in 1911. Table 1

 
 

O reótomo diferencial é, essencialmente, um “galvanômetro balístico” com um 

mecanismo de controle temporal dos registros (amostragens) dos valores de 

corrente. A peça principal é uma roda girante com um dente acoplado para 

permitir a abertura e o fechamento de dois circuitos. Um dos circuitos estimula 

eletricamente o nervo ou músculo em um dado ponto e o outro faz o registro (ou 

amostragem) da “variação negativa” em um ponto posterior do nervo com um 

galvanômetro. 
 

 

O mecanismo da roda girante com o dente acoplado permitia que o galvanômetro 

ficasse conectado ao eletrodo de registro por apenas uma fração de um 
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milissegundo (tipicamente igual a 0,3 ms, dada pelo ângulo subentendido pelo 

dente dividido pela velocidade angular da roda) e apenas um tempo (atraso) após 

o estímulo (dado pelo ângulo subentendido pelas chaves que ligam os circuitos de 

estímulo e registro dividido pela velocidade angular da roda). Esse atraso era 

variável e podia ser controlado com precisão abaixo de um milissegundo. 

 

Um problema com o design experimental mostrado acima é que o galvanômetro, 

por sua baixa resistência interna, puxava tanta corrente do nervo que quando o 

circuito de registro era fechado isso também estimulava o nervo.  

 

Bernstein resolveu esse problema contrabalançando a corrente puxada do nervo 

com uma fonte de corrente variável (uma bateria de polaridade oposta cuja 

voltagem podia ser variada). A corrente fornecida por essa fonte era ajustada para 

fornecer exatamente o valor contrário ao da corrente de injúria quando a 

preparação estava em repouso (isto é, sem estímulo). 

 

Tanto o galvanômetro como o estimulador eram convencionais para a época. O 

galvanômetro consistia de uma agulha imantada presa ao teto por um fio e 

circundada por uma bobina de fio metálico presa ao chão. O estimulador era uma 

bobina de indução conectada a uma bateria. 

 

 
 

Bernstein realizou medidas com diferentes valores do atraso entre o instante da 

estimulação e o instante do registro, podendo amostrar o valor da corrente de 
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injúria (e do potencial de injúria) em diferentes instantes de tempo após a 

aplicação do estímulo.   

 

Quando o atraso era muito pequeno nada era registrado pelo galvanômetro, 

indicando que a “variação negativa” (diríamos hoje o potencial de ação) ainda não 

tinha chegado ao ponto de registro vinda do ponto de estimulação.  

 

Para atrasos maiores, no entanto, o galvanômetro registrava valores diferentes e 

anotando esses valores Bernstein pôde construir gráficos da “variação negativa” 

(figuras a seguir) e determinar sua velocidade de propagação. Esses gráficos, 

publicados em 1868, foram os primeiros desenhos de potenciais de ação feitos 

na história. 
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Julius Bernstein (1839–1917) 5

piece is a turntable with a small cam that closes and opens
two circuits: one for electrical stimulation of a piece of nerve
or muscle, the other for recording – or actually sampling – du
Bois’ “negative variation” with a conventional galvanome-
ter. Specifically, the device connected the galvanometer to the
recording electrodes for only a fraction of a millisecond (=
angle subtended by the cam divided by the angular velocity
of the wheel; usually 0.3 ms), and only after a delay following
the brief stimulus (= angle between stimulus and recording
switches, again divided by the angular velocity of the wheel).
The delay was variable and could be set with submillisecond
precision. Bernstein used repetitive stimuli and added (that
is, he essentially averaged) the recordings. Figure 3 is a draw-
ing of the actual instrument as shown in Bernstein’s original
description of 1868. The history of electromechanical devices
leading up to Bernstein’s rheotome are reviewed in a detailed
article by Hoff and Geddes (1957).

Figure 4 shows Bernstein’s reconstructions of the time
course (top) and the spatial distribution (lower panel) of the
“negative variation” in frog nerve as sampled with the differ-
ential rheotome. These diagrams, published in 1868, are con-
sidered the first accurate description of the action potential
in nerve (Schuetze 1983).

Three years later, Bernstein summarized his observations
in a monograph with 240 pages and numerous illustrations
(Bernstein 1871). He dedicated the book to his prominent
mentors, du Bois-Reymond in Berlin and Helmholtz in Hei-
delberg. The main results and conclusions from his measure-
ments are: (i) The “negative variation” is transient; it lasts
about 1 ms, and its time course is not dependent on stimu-
lus strength. (ii) With strong stimuli, the amplitude exceeds
that of the injury current (“overshoot”). Hence the negative
variation is more than the simple breakdown of a resting
state. Bernstein did not reliably observe an “overshoot” in
recordings from muscle, only from nerve, and chose to ignore
this finding in later work (see the discussion of his “Mem-
brane Theory” below). (iii) The average rate of propagation
is 28.7 m/s, i.e., similar to Helmholtz’s result of 1850. Hence
“excitatory process” and “negative variation” are presumably
identical. (iv) In muscle, the negative variation has almost
run its course before the onset of contraction. This seemed
to indicate that the negative variation is a molecular process,
and that it prepares the contraction.

4 Membrane theory (1902)

Bernstein’s second major achievement was his Membrane
Theory, first published in 1902 when he was 64 years old. This
theory provided the first plausible, physico-chemical expla-
nation of bioelectric events. It was based on two assumptions
that he tested with relatively simple experiments and calcu-
lations (Fig. 5).

(i) Following the suggestions of Walter Nernst (1889)
about diffusion potentials of chemical solutions at different
concentrations and temperatures, Bernstein treated muscles
and nerves as chains of concentration circuits. The concen-

Fig. 4 “Negative variation” (action potential) in frog nerve as sampled
by Bernstein with differential rheotome. Top Bernstein’s reconstruction
of the sampled (and averaged) signal along time axis t − t ′ correspond-
ing to one rotation cycle of the rheotome. T1, T2 sampling interval; r–m
latent period; m–o duration of negative variation n. Note that the “nega-
tive variation” greatly exceeds the amplitude of the “injury current”, h.
Bottom Spatial distribution of “negative variation” along nerve fiber at
one given moment. Bernstein plotted two waves resulting from a stim-
ulus delivered at point p and moving in opposite directions (arrows).
The distance o–m corresponds to the spatial distribution of “negative
variation” mno with the peak amplitude u; d N1, d N2, d N3 represent
sampling intervals (reproduced from Bernstein 1868, Tafel III)

tration values of inorganic substances inside and outside of
nerves were well known at the time. Bernstein applied the
equations first developed by Nernst to predict the electrical
potentials from concentration gradients and compared these
with the “injury or resting current” that he measured in nerve
and muscle.

(ii) Almost at the same time as Nernst published his equa-
tions, the chemical physicist Wilhelm Ostwald (1853–1932)
suggested that the electrical potential across artificial semi-
permeable membranes was due to their selective permeabil-
ity to ions. Bernstein applied these concepts to muscle and
nerve fibers, and treated the non-conducting fiber shell as a
semipermeable membrane.

The simple experimental setup used by Bernstein for his
measurements is shown in Fig. 5. He kept an isolated prep-
aration of frog muscle (or nerve) in oil in a glass jar. Clay
recording electrodes (non-polarizable, soaked in saline) and
a sensitive thermometer were attached to the muscle. The jar
was put in a water bath, the temperature was varied between
−2 ◦C and +36 ◦C, and the “resting/injury current” was mea-
sured carefully. Bernstein found that the current (here rep-
resenting the “electromotive force”) increased linearly with
absolute temperature, both in muscle and in nerve. Hence

 
 

Gráficos da “variação negativa” (potencial de ação) no nervo de sapo 

determinados por Bernstein com seu reótomo diferencial.  

 

Acima (Fig. C). Reconstrução de uma “variação negativa” ao longo do tempo 

(eixo t-t’) correspondendo a um ciclo de rotação do reótomo. Significado dos 

símbolos: τ1, τ2: intervalo usado para a amostragem (e cálculo das médias por 

várias repetições); r – m: período latente (sem “variação negativa” na corrente de 

injúria); m – o: duração da “variação negativa”; n: pico da “variação negativa”; h: 

amplitude da corrente de injúria.  
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Note que o gráfico mostra que a “variação negativa” ultrapassa o valor da 

amplitude h, indicando uma reversão de polaridade.  

 

Abaixo (Fig. D). Distribuição espacial da “variação negativa” ao longo do nervo 

em um dado instante de tempo. Bernstein desenhou duas ondas resultantes de um 

estímulo no ponto p. As ondas se movem em direções opostas, indicadas pelas 

setas. A distância m – o corresponde à distribuição espacial da “variação 

negativa” mno de amplitude u. dN1, dN2 e dN3 representam intervalos de 

amostragem.  

 

Em 1871, três anos após fazer os desenhos acima, Bernstein publicou um livro 

resumindo suas observações. Ele dedicou o livro a seus mentores, du Bois-

Reymond em Berlim e Helmholtz em Heidelberg.  

 

Os principais resultados e conclusões de seus trabalhos são: 

 

1. A “variação negativa” é transiente, durando em torno de 1 ms. A amplitude 

da “variação negativa” depende da intensidade do estímulo aplicado, mas 

não a sua duração. 

2. Quando o estímulo é forte, a amplitude da “variação negativa” ultrapassa a 

amplitude da corrente de injúria, indicando reversão de polaridade. 

Bernstein relata que não obteve medidas consistentes de reversão de 

polaridade em seus experimentos com músculos, apenas com nervos.  
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3. A velocidade média de propagação da “variação negativa” é de 28,7 m/s, 

similar à velocidade medida por Helmholtz em 1850. Portanto, pode-se 

presumir que a “variação negativa” de du Bois-Reymond e o “processo 

excitatório” de Helmholtz são o mesmo fenômeno. 

 

O fato de Bernstein não ter observado reversão de polaridade em seus 

experimentos com músculos parece tê-lo feito questionar o fenômeno mesmo em 

nervos. E mesmo nos experimentos com nervos ele não observava sempre a 

reversão de polaridade: em muitos casos a corrente diminuía até zero, mas não 

mudava de direção.  

 

A explicação que se pode dar hoje em dia para esses insucessos é que o nervo 

estimulado por Bernstein consistia, de fato, de um feixe de axônios e nem todos 

eles eram excitados a ponto de produzir potenciais de ação.   

 

Por causa das suas dúvidas quanto à real natureza da reversão de polaridade 

observada em nervos (se era um fenômeno real ou um artefato), Bernstein 

preferiu ignorar a reversão de polaridade em seus trabalhos posteriores.  

 

Por causa disso, esse fenômeno foi esquecido pela comunidade científica e só foi 

redescoberto em 1939 com os trabalhos de Hodgkin e Huxley, como veremos 

mais adiante.  
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Os experimentos de Helmholtz e Bernstein resolveram um problema, mostrando 

que os sinais nervosos são de natureza elétrica, mas, como sempre ocorre em 

situações desse tipo em ciência, criaram outro. 

 

Esse outro problema era o seguinte: A propagação do sinal elétrico pelos nervos 

não poderia ser igual à propagação passiva de correntes elétricas por condutores. 

As leis obedecidas pela propagação elétrica em nervo não poderiam ser tão 

simples quanto as que descrevem a propagação elétrica em fios condutores. 

 

Na realidade, a ideia de que a propagação do sinal nervoso, mesmo que fosse de 

natureza elétrica, não poderia se dar da mesma forma que a propagação comum 

de corrente elétrica por fios, já era tida mesmo na época de Galvani, ainda no 

século XVIII.  

 

Por exemplo, o físico e fisiologista italiano Felice Fontana (1730-1805), um dos 

pioneiros no estudo de fibras nervosas com o uso de microscópios, argumentava 

que o “fluido” nervoso não poderia ser identificado univocamente com o “fluido” 

elétrico por um motivo simples: quando um nervo é seccionado e depois religado 

com um fio condutor, a ligação impede a passagem do sinal nervoso (abolindo 

movimentos e sensações), mas não a passagem de corrente elétrica. 

 

A força desse argumento também deve ter sido um dos motivos pelos quais 

Johannes Müller se recusou inicialmente a aceitar a identidade entre os fluidos 

elétrico e nervoso. Mesmo nervos deformados, quebrados ou suturados deixam 
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passar os sinais elétricos, mas não os nervosos. 

 

Já na época de du Bois-Reymond e Bernstein, outro argumento a favor da 

hipótese de que a transmissão dos sinais nervosos, mesmo que de natureza 

elétrica, não poderia ser tão simples quanto a transmissão de corrente elétrica por 

fios foi dado pelo médico e fisiologista alemão Carl Ludwig (1816-1895). 

Segundo ele, a resistência longitudinal das fibras nervosas é alta demais para 

permitir a propagação eficiente de sinais elétricos, pelo menos na forma como 

eles são passivamente transmitidos em cabos condutores. 

 

Para tentar explicar como a propagação nervosa poderia ser compatibilizada com 

os fenômenos elétricos associados a ela, du Bois-Reymond propôs um modelo 

segundo o qual o interior dos nervos e dos músculos seria composto por 

moléculas elétricas (que ele chamou de moléculas peripolares). Uma molécula 

peripolar teria carga positiva no seu centro (zona equatorial) e cargas negativas 

nas suas zonas polares.  

 

Em condições normais, essas moléculas peripolares estariam arranjadas 

longitudinalmente ao longo de uma fibra nervosa ou muscular de maneira que 

haveria uma predominância de cargas positivas ao longo da superfície lateral da 

fibra e uma predominância de cargas negativas ao longo de uma secção 

transversal da fibra (figura A abaixo). Esse arranjo explicaria a origem da 

corrente de injúria quando se corta a fibra transversalmente (figura A abaixo). 
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A aplicação de um estímulo elétrico ao nervo, segundo du Bois-Reymond, 

iniciaria um processo de natureza eletrolítica que causaria a transformação das 

moléculas da conformação peripolar para uma dipolar (uma molécula assumiria a 

forma aproximada de dois dipolos alinhados) e, em consequência, a corrente de 

injúria diminuiria ou desapareceria (figura B acima).  

 

Segundo du Bois-Reymond, este mecanismo seria o responsável pela “variação 

negativa” e pela propagação da onda de excitação. 

 

Portanto, para du Bois-Reymond, a “variação negativa” seria simplesmente o 

término de uma condição elétrica pré-existente.  
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E a “variação negativa seria conduzida ao longo da fibra a uma velocidade muito 

mais lenta do que a do fluxo de corrente elétrica por um cabo condutor. A 

velocidade seria mais lenta porque o rearranjo das moléculas carregadas no 

interior da fibra levaria mais tempo para ocorrer do que o necessário para a 

propagação de cargas elétricas de uma ponta a outra de um fio condutor.  

 

É provável que tenha sido essa concepção de du Bois-Reymond que estimulou 

Helmholtz a tentar medir a velocidade de propagação nervosa (contrariamente à 

previsão pessimista de seu professor Müller). 

 

Em resumo, segundo a hipótese de du Bois-Reymond, a excitação nervosa seria 

basicamente a quebra de uma condição de repouso pré-existente. Sabemos hoje 

que essa hipótese está errada. 

 

Uma teoria alternativa para a excitação nervosa foi proposta pelo médico e 

fisiologista alemão Ludimar Hermann (1838-1914), ex-aluno de du Bois-

Reymond e professor em Zurique.  

 

A teoria de Hermann era oposta à de du Bois-Reymond e isso levou a uma 

disputa entre os dois, envolvendo ataques pessoais e tomadas de partido, em favor 

de uma teoria ou da outra, por importantes cientistas da época.  
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Com base em seus estudos experimentais, iniciados enquanto trabalhava como 

assistente de du Bois-Reymond em Berlim e continuados em Zurique na década 

de 1870, Hermann propôs uma teoria baseada nas hipóteses de que não existe 

condição elétrica pré-existente na fibra nervosa e de que a propagação elétrica é 

consequência de processos químicos resultantes da estimulação da fibra.  

 

Segundo Hermann, um estímulo quebraria as ligações químicas de alguma 

substância “produtora de energia” e a eletricidade gerada em consequência disso 

fluiria da parte excitada da fibra para zonas vizinhas de uma forma similar à da 

teoria do cabo condutor, que havia sido desenvolvida na década de 1850 pelo 

físico britânico William Thompson, Lorde Kelvin, (1824-1907) para modelar a 

condução elétrica por cabos telegráficos submarinos (a teoria do cabo será 

tratada em detalhe em uma aula posterior).  

 

A teoria de Hermann se baseava na ideia de que a fibra nervosa consiste de um 

núcleo condutor separado do fluido externo por um material parcialmente 

isolante.  

 

Outra noção importante era a de que qualquer distúrbio elétrico originado em um 

dado ponto do nervo poderia influenciar regiões vizinhas através de alças (loops) 

locais de corrente envolvendo o núcleo central, a camada isolante e o fluido 

externo (figura abaixo). Essa teoria ficou conhecida como teoria do circuito 

local de Hermann. 
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This is known as the Nernst-Planck flux equation [5].  The 
term C F� is incremental conductance at one point on the 
membrane.  The conductance of the ion over the whole 
membrane is then just the integration of the sum of each 
conductance, remembering that conductance in series adds 
like resistors in parallel. 

VI. ONE SMALL STEP FOR NEUROSCIENCE 
     The neuron has several major parts: the soma, or body, the 
dendrite, and the axon.  Further divisions in the axon include 
the axon hillock, the beginning of the axon core, just after the 
soma, and the presynaptic knob, a bulb like structure at the 
end of the axon.  An action potential is received by a neuron 
from the dendritic region then processed by the soma before 
passing some measure of transmission VdownW the axon.  The 
axon is typically coated with a myelin sheath that acts as an 
insulator for the conductive axon.  There are, however, gaps, 
called Nodes of Ranvier, which are sodium channel rich and 
serve as transmission enhancers. The gap between the axon of 
one neuron and the dendrite of another is called the synapse.  
This, of course, is common knowledge now, but in the late 
1920s, this was only beginning to come into focus. 
     Advancements in measurement devices by the early 1930s 
made it possible to make direct measurements from the squid 
giant axon, the Vconductive cableW portion of the neuron.  
Two researchers, Howard J. Curtis and Kenneth S. Cole, 
revisited Hermann`s cable theory to help explain their 
measurements of the membrane impedance.  Hermann had 
suggested that excited regions of an axon adjacent to 
unexcited regions would generate local circuit currents.  He 
then used the concepts of cable theory to describe the axon as 
a VleakyW version of a telegraph cable.  The Hermann cable 
representation of an axon consisted of a network of resistors 
and capacitors in parallel, sandwiched between two resistive 
rails, representative of the membrane bilayer [2].  Cole and 
Curtis modeled their membrane with time varying elements to 
demonstrate that although the capacitance stays constant over 
time, the conductance and electromotive force vary. (See 
figure 3) 
     The time varying component of conductance that Curtis 
and Cole introduced proved to be extraordinarily significant.  
They concluded that the increase of conductance begins only 
after a sharp increase in the membrane potential and that this 
exponentially rising phase of the membrane potential is the 
discharging of the local circuits.  They would go on to suggest 
that membrane itself contributed to the net influx of current, 
though they stopped short of offering an explanation as to 
which ions might be involved in the process.  This is 
summarized in their 1938 writings as follows: 
 

For these reasons, we shall assume that the membrane 
resistance and E.M.F. are so intimately related that they 
should be considered as series elements in the hypothetical 

equivalent membrane circuit.  These two elements may be 
just different aspects of the same membrane mechanism. [9] 
 

 
Figure 3.  (A) Directional current flow according to Hermann. (B) Hermann`s cable core model for the 
axon. (C) Time varying model proposed by Curtis and Cole. [2] 

 
     In the classical image, taken of the front of the 
oscilloscope, Curtis and Cole illustrated the first direct 
relationship between an increase in conductance (ion 
permeability) as a result of increased membrane potential. 
(figure 4)  However, this created more questions than it 
answered.  If the membrane became permeable to all ions, 
why would the E.M.F of the membrane shoot past 0 mV?  
This question would lead to the landmark work of Alan 
Hodgkin, Andrew Huxley, and Bernard Katz, and the 
publication of a series of papers that is perhaps the most 
celebrated experimentation for the understanding of the ionic 
mechanisms responsible for action potential (AP) propagation. 

 
Figure 4  Curtis and Cole`s classic picture of the action potential (dotted) and the corresponding rise in 
membrane conductance.[2] 

VII. WHEN THE SQUID LANDED ON PLYMOUTH ROCK 

     John Zachary Young was one of the most important 
biologists of the twentieth century.  He was responsible for 
discovering a bundle of nerve cell bodies in the squid Loligo 
that fused together to form a cable-like fiber core [10].  This 
core was the squid giant axon and its identification at the 
Marine Biological Association in Plymouth, UK, spawned a 

 
 

A disputa entre as teorias de du Bois-Reymond e Hermann permaneceu sem 

solução durante toda a segunda metade do século XIX. E a solução nunca seria 

dada, pois uma teoria melhor surgiu no início do século XX.  

 

Em 1902, Bernstein, que estava com 64 anos e desde 1873 ocupava a cátedra de 

fisiologia da Universidade de Halle, publicou sua chamada teoria da membrana. 

Essa teoria forneceu a primeira explicação plausível, baseada em processos físico-

químicos, para os fenômenos bioelétricos em fibras nervosas. 

 

A teoria da membrana de Bernstein se baseava na teoria sobre difusão iônica 

através de membranas semipermeáveis desenvolvida pelo físico-químico 

alemão Walther Nernst (1864-1941) em 1888 (lembre-se das aulas sobre 

eletrodifusão e a equação de Nernst).  

 

A teoria de Nernst para a eletrodifusão de íons através de membranas 

semipermeáveis foi desenvolvida quando ele trabalhava como assistente (pós-

doc) no laboratório do químico alemão Wilhelm Ostwald (1853-1932) na 

Universidade de Leipzig.  
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Logo após a publicação do trabalho teórico de Nernst, em 1890, Ostwald 

demonstrou experimentalmente a teoria usando uma membrana semipermeável 

artificial colocada em um recipiente separando duas soluções eletrolíticas 

diferentes.  

 

Ainda em 1890, Ostwald escreveu em um artigo o seguinte comentário: “Talvez 

não seja muito ousado expressar aqui a hipótese de que, com as propriedades de 

membranas semipermeáveis aqui discutidas, seria possível encontrar uma 

explicação para as correntes em músculos e nervos”.  

 

Bernstein provavelmente foi influenciado por esse comentário de Ostwald para 

elaborar sua teoria da membrana, pois ele o cita em seu artigo de 1902.  

 

Antes de continuar com nossa história e apresentar da teoria da membrana de 

Bernstein, é necessário fazer uma pequena pausa para relatar uma verdadeira 

revolução que ocorreu em neuroanatomia na última década do século XIX: o 

aparecimento do conceito de neurônio. 

 

Por volta de meados do século XIX, o botânico alemão Matthias Schleiden 

(1804-1881) e o fisiologista alemão Theodor Schwann (1810-1882) 

estabeleceram experimentalmente que todos os organismos vivos são feitos de 

células.  
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Havia, porém, uma polêmica sobra a constituição do tecido nervoso. Ele poderia 

ser composto por células isoladas como as demais células do corpo ou por células 

interligadas de forma contínua, formando um reticulado.  

 

A solução para este problema foi dada em 1889 pelo neuroanatomista espanhol 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934).  

 

Usando uma técnica de coloração por cristais de prata desenvolvida pelo médico 

italiano Camillo Golgi (1843-1926), Ramón y Cajal mostrou que o tecido 

nervoso é composto por células individuais autônomas. A figura abaixo mostra 

um dos inúmeros desenhos feitos por Ramón y Cajal de células do tecido nervoso 

marcadas por sais de prata.  
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Em 1891, o anatomista alemão Wilhelm von Waldeyer (1836-1921) escreveu 

um artigo de revisão sobre os trabalhos de Ramón y Cajal em que chamou a 

célula nervosa de neurônio. Este nome passou a ser usado desde então.  

 

Segundo Ramón y Cajal, os neurônios são as unidades anatômicas e fisiológicas 

básicas do sistema nervoso (doutrina do neurônio). 

 

Voltando à nossa história, como o conceito de neurônio é de 1891 a teoria da 

membrana de Bernstein, proposta em 1902, já foi formulada fazendo menção a 

células nervosas ou neurônios. 

 

Essa teoria, assim como os passos subsequentes em nossa história, serão 

apresentadas na próxima aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


